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Το InterPhone είναι ένα πρόγραµµα µε το οποίο µπορείτε να
επικοινωνήσετε, µέσω ήχου µε χρήστες από όλον τον κόσµο. Η
επικοινωνία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Το πρόγραµµα
παρέχει επίσης τη δυνατότητα της αυτόµατης σύνδεσης µε τον Myriad
Phone Server µε το που µπαίνετε σε αυτό.

1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό στον υπολογιστή σας
χρειάζεστε τα εξής:
• Έναν επεξεργαστή 486 ή Pentium για καλύτερη απόδοση.
• 16 MB RAM.
• 6 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο.
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Λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT 4.0.
Μία κάρτα ήχου.
Μικρόφωνο και ηχεία.
Ένα Modem 14.4 Kbps ή 28.8 Kbps για καλύτερο αποτέλεσµα ή µία
ενεργή TCP/IP ένωση.

2 Λειτουργίες του προγράµµατος
Όλες οι λειτουργίες του προγράµµατος γίνονται άµεσα πατώντας
τα αντίστοιχα πλήκτρα στην κεντρική οθόνη.
Με το πλήκτρο Connect µπορείτε να καλέσετε κάποιο χρήστη για
επικοινωνία αφού έχετε εισάγει πρώτα τα στοιχεία του στο παραθυράκι
της κεντρικής οθόνης.
Με το πλήκτρο Redial καλείτε αυτόµατα το χρήστη µε τον οποίο
συνοµιλήσατε τελευταία.
Με το πλήκτρο Disconnect διακόπτετε µία συνοµιλία.
Με το πλήκτρο One Touch Dial µπορείτε να προγραµµατίσετε
µέχρι και εννιά γραµµές, ώστε πατώντας κάποια από αυτές µε το ποντίκι
να καλείτε τον επιθυµητό χρήστη. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε το
πλήκτρο Assing, ενώ µε το Remove αφαιρείτε µία προγραµµατισµένη
γραµµή. Ο καθαρισµός όλων των γραµµών γίνεται µε το Reset All.
Με το πλήκτρο Phone Book σας εµφανίζετε η λίστα µε τους
αγαπηµένους σας χρήστες. Μπορείτε να τους καλέσετε µε διπλό κλικ. Η
πρόσθεση ενός καινούργιου χρήστη στο Phone Book γίνεται µε το
πλήκτρο Add. Αντίθετα η διαγραφή γίνεται µε το πλήκτρο Delete.
Μπορείτε να δείτε τους OnLine χρήστες του Phone Book πατώντας το
πλήκτρο Information.
Με το πλήκτρο Messages έχετε τη δυνατότητα να στείλετε µήνυµα
σε κάποιον χρήστη.
Με το πλήκτρο Configuration µπορείτε να εισάγετε τα προσωπικά
σας στοιχεία (E-Mail, Real Name, IP Address), να καθορίσετε την
ευαισθησία του µικροφώνου σας (Microphone Sensitivity) καθώς επίσης
και την συµπεριφορά του προγράµµατός σας (Auto Answer, Auto Log
On, Ask To Leave Message).
Με το πλήκτρο Log µπορείτε να συνδεθείτε σε κάποιον άλλον
Server που εσείς θέλετε.
Τέλος µε το πλήκτρο Exit µπορείτε να φύγετε από το πρόγραµµα.
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